ZEE

Qual o produto esperado e qual benefício o ZEE trará para a
qualidade ambiental do estado?
O produto final apresentará um mapeamento de zonas que possuem características socioeconômicas e naturais comuns, para as quais serão estabelecidas diretrizes de gestão
e de ordenamento territorial. Tais diretrizes deverão ser definidas a partir da combinação
de quatro situações básicas: consolidação, expansão, preservação e recuperação, a serem monitoradas e atualizadas periodicamente. Dessa maneira, o ZEE poderá orientar o
licenciamento ambiental e a formulação de políticas públicas com base nas potencialidades e vulnerabilidades do território, promovendo sustentabilidade ambiental e qualidade
de vida.
Adicionalmente, será disponibilizado um conjunto de cartas temáticas georreferenciadas,
com escalas variadas, que apresentam informações integradas do território do estado de
São Paulo segundo suas potencialidades e vulnerabilidades naturais e socioeconômicas.

ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO
do Estado de São Paulo

A metodologia proposta, que pressupõe ampla negociação entre os representantes do
poder público, da iniciativa privada e dos movimentos sociais durante o processo de
construção e debate do ZEE, busca promover o sucesso e a legitimidade do instrumento,
que poderá orientar investimentos economicamente produtivos, socialmente responsáveis
e ambientalmente saudáveis.

PROPOSTA DE TRABALHO

A coordenação dos trabalhos está a cargo da Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente com apoio do grupo de trabalho instituído
pela Resolução SMA nº 14/2016 e composto por mais de 100 técnicos especializados.
Cabe também à CPLA/SMA a articulação técnica com os órgãos de governo e o setor
produtivo.
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Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de São Paulo
A Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo – SMA, por meio da Coordenadoria de Planejamento Ambiental – CPLA, tem como atribuição elaborar o Zoneamento
Ecológico-Econômico – ZEE do estado. Desde 2010 uma equipe interdisciplinar estuda
o tema e levanta experiências em curso em São Paulo e em outros estados brasileiros. O
foco dessas pesquisas é subsidiar a construção de uma ferramenta que oriente o desenvolvimento ambiental, social e econômico do estado, considerando suas potencialidades
e vulnerabilidades naturais e socioeconômicas.

Quais diretrizes estratégicas nortearão a elaboração do ZEE-SP?

A ideia-força que sustenta o ZEE é estabelecer uma política de desenvolvimento que
compatibilize a dinâmica socioeconômica com os componentes ambientais, criando um
instrumento dinâmico, que acompanhe as modificações que ocorrem no território e na
sociedade.

• Salvaguarda da biodiversidade: proteção, conservação e restauração
dos biomas e ecossistemas associados, assegurando a sustentabilidade da biodiversidade e os serviços ecossistêmicos;

Apesar de ser uma iniciativa da SMA, esse instrumento só se viabilizará em bases participativas, com o envolvimento de secretarias e órgãos do estado, bem como de setores
econômicos, representantes do empresariado, entidades do terceiro setor, ambientalistas,
organizações de classe, universidades e institutos de pesquisa. O ZEE contará com uma
ampla articulação ao longo de seu processo de elaboração e de implementação, utilizando os colegiados já existentes e outros fóruns participativos.
Este documento resume os principais temas que permearão o processo de construção do
ZEE no estado e as etapas que serão seguidas.

• Resiliência às mudanças climáticas: estado com baixa vulnerabilidade
ambiental e social, atento aos processos perigosos e preparado para atuar na
prevenção e resposta em situações de riscos e desastres;
• Segurança hídrica: garantia de oferta de água em qualidade e quantidade
com níveis aceitáveis de risco para os diferentes usos ao longo do tempo;

• Economia competitiva e sustentável: identificação das conexões positivas entre recursos ambientais e setores econômicos, de forma a consolidar,
fomentar e dinamizar economias;
• Redução de desigualdades regionais: melhoria do acesso a bens,
serviços, programas e políticas públicas que promovam a qualidade de vida e
reduzam os desequilíbrios regionais.

O que é Zoneamento Ecológico-Econômico e quais são seus objetivos?

Qual metodologia será utilizada?

O ZEE é um instrumento técnico e político de planejamento que estabelece diretrizes de
ordenamento e de gestão do território, considerando as características ambientais e a
dinâmica socioeconômica de diferentes regiões do estado. Tem como finalidade subsidiar a formulação de políticas públicas em consonância com diretrizes estratégicas de
desenvolvimento sustentável, bem como orientar o licenciamento de atividades produtivas
de forma coerente com esses objetivos.

Com base na metodologia proposta nas Diretrizes Metodológicas do Ministério do Meio
Ambiente e na fundamentação conceitual estabelecida por Bertha Becker e Cláudio
Egler, elaborou-se um roteiro metodológico para a formulação do ZEE do estado de São
Paulo, organizado nas etapas de planejamento, diagnóstico, prognóstico e subsídios à
implementação.

Em sua operacionalização, o ZEE delimita porções do território que apresentam vulnerabilidades e potencialidades naturais e socioeconômicas comuns, para as quais se
estabelecem metas sociais, econômicas e ambientais.
O ZEE também tem como intuito prover informações integradas e georreferenciadas do
estado de São Paulo, possibilitando uma ampla disponibilização de dados para subsidiar
as discussões públicas em torno das metas de regulação e de apropriação do território.

Na etapa de planejamento são definidos os objetivos e as diretrizes estratégicas do instrumento e construídas as articulações institucionais, a mobilização de recursos técnicos
e financeiros, a pesquisa bibliográfica e a organização da base de dados necessária à
formulação do ZEE.
Na etapa de diagnóstico é feito o levantamento de informações sobre aspectos biogeofísicos, socioeconômicos, demográficos e de infraestrutura, que comporão a Base de
Informação Territorial Ambiental. Adicionalmente, são levantadas as políticas públicas,
para conhecimento de diretrizes e programas em curso e seus respectivos rebatimentos
territoriais, e as informações de caráter jurídico-institucional, para identificar regras e
disciplinamentos já estabelecidos para o território. Esse levantamento contempla a caracterização do histórico, da situação atual e das tendências da dinâmica territorial paulista,
tendo como base as cinco diretrizes estratégicas estabelecidas para nortearem o ZEE do
estado. Em seguida, as informações levantadas são mapeadas e correlacionadas, dando
origem às cartas-síntese do estado, as quais identificam as zonas homogêneas em termos
da vulnerabilidade e da potencialidade natural e socioeconômica.
A etapa de prognóstico envolve a construção de cenários e de unidades de intervenção,
considerando o histórico dos dados levantados e a situação das unidades homogêneas
segundo suas potencialidades e fragilidades naturais e socioeconômicas. Tendo como
base tais unidades de intervenção, são propostas as zonas ecológico-econômicas e suas
diretrizes de gestão e ordenamento territorial, além de Planos de Ação com a proposição
de programas e projetos. Ainda nessa etapa, a proposta preliminar de ZEE é submetida
a discussão junto aos fóruns regionais e setoriais e audiências públicas e, posteriormente,
a proposta consolidada do instrumento é encaminhada para aprovação na Assembleia
Legislativa.
A etapa de implementação consiste na adoção das estratégias de gestão e de monitoramento do Zoneamento Ecológico-Econômico, as quais devem incluir a atualização da
Base de Informação Territorial Ambiental e a avaliação periódica de indicadores que
monitoram a dinâmica do território e a efetividade do instrumento.
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Qual é o enquadramento legal do ZEE?
Em âmbito nacional, a primeira referência legal que se tem em relação ao ZEE é identificada na Política Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938/1981), que estabeleceu entre seus instrumentos o zoneamento ambiental. A partir de então, diversas
experiências de elaboração de zoneamentos foram realizadas, inicialmente na região
da Amazônia Legal e, posteriormente, em outros estados brasileiros, como Minas Gerais,
Mato Grosso e Paraná. As experiências iniciais contribuíram para a concepção de uma
metodologia para a elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico, materializada em
2001 pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA no documento Diretrizes Metodológicas
para o ZEE do Território Nacional. O Decreto Federal nº 4.297/2002 regulamenta o
artigo 9º da Política Nacional de Meio Ambiente, estabelecendo critérios para o ZEE
do Brasil.
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Em âmbito estadual, o zoneamento ambiental é tratado pela Política Estadual do Meio
Ambiente (Lei Estadual nº 9.509/1997), que reafirma o planejamento e o zoneamento
ambiental como um de seus princípios. Em 2009 foi aprovada a Política Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC (Lei Estadual nº 13.798/2009), na qual o Estado se compromete a implantar o ZEE no estado de São Paulo. Esta lei, posteriormente regulamentada
pelo Decreto Estadual nº 55.947/2010, determinou que o ZEE deve ser instituído por
lei estadual.
Em 2012, o “novo Código Florestal” (Lei Federal nº 12.651/2012) reforçou a necessidade de formulação do Zoneamento Ecológico-Econômico e determinou o prazo de
cinco anos para que os estados o elaborem. Complementarmente, o Decreto Estadual nº
61.792/2016, que regulamenta a Lei Estadual nº 15.684/2015 sobre o Programa de
Regularização Ambiental – PRA, definiu que a localização das áreas de Reserva Legal
deve considerar as áreas indicadas no ZEE para a conservação da biodiversidade e
para a execução de projetos de recomposição ambiental.
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